
Temaer til videndeling. Årsmøde 2020 fra kl. 20.00 – 21.00 

På årsmøde 2020 vil lokalrådene kunne dele viden inden for seks temaer. 

Tema 1. Sådan gør du lokalrådet til omdrejningspunkt for 

lokalsamfundet!  

Fokus er på organisering og samarbejde med resten af lokalsamfundet. Hvad er 
lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet?  

Lokalråd findes i forskellige udgaver, men hvornår har I senest vurderet på 

mulighederne for at blive endnu bedre. Vi stiller på mødet følgende spørgsmål og 

kommer med forslag til løsning. Hvad er lokalrådets rolle og ansvar i lokalsamfundet? 

Hvis vi tænker lokalrådet i den bedste udgave, hvordan sikre vi at alle borgere kan 

deltage og få indflydelse? Hvordan kommunikerer vi så alle læser med, også dem der 

ikke umiddelbart er motiverede.   

Opgave: Hvad kunne I umiddelbart styrke i jeres lokalråd?  

Tovholder/ekspert: Carsten Blomberg, DGI lokalsamfund 

 

 

Tema 2. Lokalsamfund er platform for handlekraft  

Fokus er på at skabe handling og aktivere flest mulige borgere. Det lokale engagement 

er en afgørende drivkraft i udviklingen og driften af et lokalsamfund. Hvordan skaber vi 

plads til nye ideer og nyt engagement? Hvordan kan vi involvere på et fundament af 

tillid, fællesskab og gensidig opbakning? Inspirerede eksempler og ideer på 

frivilligeprojekter fra Århus. 

Opgave: Eksempler på hvad lokalsamfundet kan skabe af udvikling ved egne kræfter. 

Tovholder/ekspert: Morten Daus-Petersen og Kristin Birkeland fra ”Sager der samler”, 
Århus 

 

 

Tema 3. Nye boliger på landet  

Vejle Kommune arbejder for nye boliger på landet. Hvad er status og hvilke 

handlemuligheder er der efter kommunens boligkonference ”Nye boliger på landet”. 

Deltagerne bidrager med viden om udviklingen i eget lokalsamfund.  

Opgave: Hvad kan man gøre for at få nye boliger på landet i Vejle Kommune.  

Tovholder/ekspert: Kommer 

 

 

 



Temaer til videndeling. Årsmøde 2020 fra kl. 20.00 – 21.00 

Tema 4. Vandreruter og stier 

Vejle Kommune arbejder på at skabe en sammenhængende 100 km vandrerute med 
lokale oplevelser i Vejle Kommune. Hør nærmere om projektet. Ambitionen er at knytte 
lokale oplevelser til vandreruten og gøre den til en unik oplevelse. Hvad kan stier gøre 
for mit lokalområde? Hvordan bliver mit sted en del af en sammenhængende fortælling?  

Tovholder/ekspert: Steen Hedrup, Naturvejleder mmm. 

Opgave: Hvordan skaber man lokale oplevelser for vandrefugle? 

 

 

 

Tema 5. Delefællesskaber 

Vejle Kommune vil nedbringe mængden af affald og øget genbrug. Vi drømme om at 
skabe lokale repairshops til genbrug og upcykling i samarbejde mellem lokalområde og 
kommune. Vil du og dit lokalområde være med til at samle borgerne om at dele, 
opgradere og genbruge gamle ting og sager? Vejle Kommune har ambitioner om at blive 
klimakommune og arbejder bl.a. med FNs verdensmål. 

Tovholder/ekspert: Mikkel Dragsmose-Hansen, Projektkoordinator - aktivt 
medborgerskab, repaircafé Spinderihallerne 

Opgave: Hvordan kan lokalområderne være med til at skabe mere lokalt genbrug og 
upcykling og mindre affald? 

 

 

Tema 6. Finansiering af ideer og nye projekter 

Hvordan finder jeg finansiering til vores ideer? Fonde, sponsorater, lokal fundraising, 
kommunens puljer. Fundraising generelt og de lokale eksempler. 

Tovholder: Lars Kastberg, Projektudvikler, Teknik & Miljø 

Opgave: Afdæk tre gode eksemler på finansiering af lokale projekter til inspiration. 

 

 

 

Tema 7. Videndeling med afsæt i deltagernes gode erfaringer 

Videndeling som i 2010. Præsentér årets bedste handlinger, projekter eller ideer fra dit 
lokalområde og hør de andres præsentation. Bagefter opfølgning og drøftelse hvor 
bordet dykker ned i, hvad man kan lære af hinanden 

Tovholder: Kommer 

Opgave: Afdæk tre gode eksemler fra hver deltager på handlinger, projekter, ideer som 
er gået godt i det forgange år.  


